
Mei 2018 

Agenda   
      14 mei   Weer naar school 
      21 mei   Tweede Pinksterdag vrij 

24 mei   SCHOOLREISJE groep 3 - 4 - 5 - 6 -7  
28 mei   Schoolfotograaf 
30 mei t/m 1 juni Kamp groep 8 
31 mei   Maandsluiting groep 1/2 B 
   MR 20.00 uur 

    
Let op: De JvS sportdag wordt gehouden op woensdag 6 juni. 

    De Ouderfeestavond wordt gehouden op vrijdag 8 juni. 
 

Hallo allemaal  
De maand april was wel een zeer bedrijvige maand vol activiteiten!   
De maand mei is wat betreft schoolweken kort en dus is de agenda veel 
minder vol. Overigens wel gevuld met leuke activiteiten voor de kinderen! 
Het schoolvoetbaltoernooi is weer achter de rug. De meiden van groep 8 
werden op woensdag 4 april kampioen en zij gingen op 25 april verder in 
het regionale schoolvoetbaltoernooi. 
Alle kinderen van groep 7 zijn geslaagd voor hun verkeersexamen! 
Een felicitatie en vermelding waard. 
De kleuters zijn half april allemaal naar de Kaasboerderij geweest. 
Eind mei staan het schoolreisje (gr. 3-4-5-6-7) en het schoolkamp (gr. 8) 
op de agenda.  

   Op maandag 28 mei verwachten wij iedereen in fleurige kleding, want  
dan komt de schoolfotograaf. Deze keer komt de firma D-Pics, een  
fotograaf  die is uitgekozen door leden van de Oudercommissie.  
Ook bij deze firma kunt u alles via het internet zelf (na) bestellen.  
Informatie volgt. 
Maar eerst: geniet allemaal van de meivakantie! 
Carla 
 
OUDERFEEST 2018 
Het is bijna zover…. Het bekende ouderfeest 
van de JvS!  
Met twee dj’s en een te gekke Live Band op 
het podium! 
Een geweldige gelegenheid om andere 
ouders te treffen onder het genot van een 
hapje een drankje en natuurlijk een dansje.  
Verkleed in het thema, leuk!  
En kom vooral als jezelf!  
Dit jaar is het thema: The future is yours! 
 
Vrijdag 8 juni 2018 
Vanaf   20.30 uur 
 

 
 

 
In mei komen Pepijn Genders (2B), Tarek Ahmad (4), Maud Brink (1B), 
Noa Schouten (1A) en Sophie Berger (1A) bij ons op school.  
Veel plezier allemaal ! 
 
 
 



 
 

     in mei 
Sophie Berger, Maud Brink, Noa Schouten, Jouke Sikkens, Merel v.d. Hoeven, Katie Kire, 
Kayden Veenstra, Rosanne Boxma, Liv Hermans, Lotte Kemperink, Isa Snijders, Max van Borre, 
Florine van Til, Jaylyn Wishaupt, Cato Wassenaar, Floris van Harten, Isa Bakker, Karel 
Drillenburg Lelijveld, Julia Jongbloed, Sienna Walia en Kees Zweedijk. 
Marilou van Kan: ook nog van harte gefeliciteerd!!! 
Ook juf Jolanda is in mei jarig! 
Allemaal een hele fijne verjaardag! 
 

Schoolreisjes      
Over een paar weken is het al zover: we gaan op schoolreis! 
Groep 3-4-5 gaan op donderdag 24 mei naar het Muiderslot en naar Oud Valkeveen. 
Groep 6 en 7 gaan op donderdag 24 mei naar NEMO in Amsterdam. 
Praktische informatie over de uitstapjes volgen nog. 
 
Let op: 

U kunt tot uiterlijk 14 mei het verplichte schoolreisgeld van  € 25,00  per kind   

overmaken op rekeningnummer : 
NL71 INGB 0002 5430 52   t.n.v. Oudercommissie Juliana van Stolbergschool, Castricum 
                                             o.v.v. naam kind en groep 
 

Nieuws uit de OC 

De penningmeester van de OC zou graag zien, dat de vrijwillige ouderbijdrage – voor zover u dit 
nog niet heeft gedaan – alsnog wordt gestort op de rekening van de OC. (€ 30,00 per kind) 
Van deze bijdrage worden o.a. de diverse feesten, excursies en de schooltuin mede gefinancierd. 
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL71 INGB 0002 5430 52 ten name van 
Oudercommissie Juliana van Stolbergschool, Castricum, 
o.v.v. naam en groep. 
 
 
 

 

Wie is deze juf? 

 
 

Gesignaleerd op de Juliana 
van Stolbergschool! 
 
 
 
 

Onlangs is hier een tip over binnen gekomen. 
Ze heet Annet Hoekstra en ze is sinds vorig jaar werkzaam op de JVS als onderwijsassistente. 
 
Zij was hier voor werkzaam op diverse scholen binnen de ISOB op het gebied van passend 
onderwijs. Dat is ondersteuning geven aan kinderen die extra aandacht nodig hebben. 
 
In de herfstvakantie gaat ze met pensioen, omdat ze 66 jaar wordt. 
Tot die tijd begeleidt zij vol enthousiasme individuele leerlingen en verricht ondersteunende 
taken in diverse groepen. 

 
 



 
Inschrijven nieuwe leerlingen 
Denkt u aan het tijdig inschrijven van uw jongere/ jongste kind?!! 
Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij Carla. 

 
Vakantierooster Castricum   2017 -2018      
Meivakantie    27 april  t/m 11 mei 2018      
Pinksteren     21 mei 2018 
Studiemiddag    26 april 2018 
Studiedag     26 juni 2016   
Zomervakantie   23 juli t/m 262 sept. 2018 

 
Vakantierooster Castricum   2018 -2019 
Herfstvakantie   22 t/m 26 okt. 2018 
Kerstvakantie   24 dec. 2018  t/m 4 jan. 2019 
Voorjaarsvakantie   18 t/m 22 febr. 2019 
Meivakantie   22 apr. t/m 3 mei 2019 
Hemelvaart   30 en 31 mei 2019 
Pinksteren   10 juni 2019 
Zomervakantie   15 juli t/m 23 aug. 2019 
 
Voor- en naschoolse opvang                                                                                          
Onze school heeft een convenant afgesloten met Stichting Forte.                                               
Voor informatie over de verschillende mogelijkheden kunt u bellen:  

0251 – 658058   of mailen naar: info@fortekinderopvang.nl 

       

RID inloop 

Voor wie? Ouders, leerkrachten en intern begeleiders 

Wanneer? Elke dinsdag tussen 13.00-13.30 

Waar? Naast de teamkamer 

  

Heb je vragen over dyslexie (diagnostiek of behandeling) of andere lees- en/of 

spellingproblemen? Heb je vragen over dyscalculie of andere rekenproblemen? Of zou je eens 

een leerling willen bespreken die mogelijk hulp van het RID kan gebruiken (denk daarbij aan 

lees-, spelling- of rekenproblemen, maar ook aan problemen met begrijpend lezen of 

faalangst)? Kom dan langs bij onze 'inloop'. Elke dinsdag tussen 13.00 en 13.30 uur is er een 

gelegenheid om binnen te lopen met vragen.  Waar mogelijk worden de vragen ter plekke 

beantwoord. Mocht er meer tijd nodig zijn voor een vraag, dan kom ik er later op terug!   

 

Met vriendelijke groet, 

Laura Woudstra 

 
 
 
 

Nieuws uit de groepen: kijk op www.jvscas.nl 

 
 

 


